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النمــو في أعداد الزيارات

2٫3مليون
مــع نهايــة هذا العــام، نجحنا في 

تحقيــق أداء متميــز تمثل بتســجيل 
نحــو 2.3 مليــون زيــارة في 2017، فضًلا 

عــن تحقيــق أرقام قياســية خالل فترة 
العطالت في شــهر ديســمبر. 

مــع نهايــة هذا العام، نجحنا في 
تحقيق أداء متميز تمثل بتســجيل 

نحــو 2٫3 مليــون زيارة في 2017، فضًلا 
عن تحقيق أرقام قياســية خالل فترة 

العطالت في شــهر ديسمبر. لقد 
امتــألت المنتزهات بأجواء المرح 

والســعادة، وشهدت تزايًدا ملحوًظا 
في أعــداد الزوار ومبيعات العضويات 

الســنوية، حيث وصل عدد الزيارات 
فــي نهايــة الربع الرابع إلى 796 ألف 

زيارة تقريًبا.

تعلمنــا الكثير في هذا العام؛ وتحولنا 
تركيزنا من العمل على تســليم 

المشــروع، إلى السعي نحو تحقيق التميز 
التشــغيلي وتعزيز تجربة الزوار في أكثر 

مــن 50 موقًعا للتواصل مع الزوار.

يمثــل دبي باركس آند ريزورتس أحد 
أهــم أصولنا، فهــو أكبر وجهة ترفيهية 
فــي المنطقــة، وتعتبر وجهة ترفيهية 

فريــدة تضاهي أحدث المنتزهات 
الترفيهيــة العالميــة، ودليًلا على جهود 
فريق المشــروع الذي استطاع تسليم 
أكبــر وجهــة ترفيهية في المنطقة في 

وقت قياســي ضمن افتتاح ضخم لم 
تشــهد له المنطقة مثيل، ما يعكس 

ويؤكــد على إمكانات دبي الهائلة. 
إننــا لم نكــن لنتمكن من تحقيق ذلك 

كلــه دون دعم حكومة دبي والعالمات 
التجارية ذات الشــهرة العالمية في 

مجــال الضيافة فــي مدينتنا مثل طيران 
اإلمــارات، دناتا، ومجموعة جميرا.

مــن الصعب وصف حجم هذه الوجهة 
لشــخص لم يحَظ بفرصة رؤيتها، فهي 
تضــم أكثــر من 100 لعبة ومعلم جذب 

فريد على مســاحة 25 مليون قدم 
مربع مقســمة إلى 3 منتزهات ترفيهية 

وحديقــة ألعاب مائية. 

ُتعــد دبي باركس آند ريزورتس أفضل 
وجهــة ترفيهية في اإلمارات العربية 

المتحــدة بوجه عام وفي دبي بوجه 
خــاص، تعمــل على تعزيز تجربة الزوار  

المليئة باإلثارة والشــخصيات ذات الشهرة 
العالمية من الشــرق للغرب.

نحــن محظوظون بوجودنا في مدينة 
دبــي التي توفر أفضل الفرص والعروض 

الترفيهية في العالم. تشــهد مدينة 
دبي نمًوا في ســوق السياحة حيث 

تمكنت من جذب 15.7 مليون ســائح خالل 
عــام 2017، مــا يجعلها رابع أكبر مدينة 

اســتقطابا للسياح في العالم. كما 
تتميــز مدينة دبــي بموقعها الجغرافي 

الــذي يجعلهــا على مقربة من نحو 
نصف ســكان العالم. تم تصميم دبي 
باركس آند ريزورتس الســتقبال السياح 
والمقيميــن فــي دولة اإلمارات على حد 

ســواء، ما يمنحنا فرصة واعدة للوصول 
إلى العديد من األســواق والمواقع.

تم تعييني رئيًســا تنفيذيًا لـ دي إكس 
بــي إنترتينمنتــس  في يونيو 2017. ولقد 

عملت مع فريق اإلدارة العليا خالل األشــهر 
الخمســة األولى على إجراء تحليل شــامل 

لألعمال ووضع اســتراتيجية تهدف إلى 
تحقيق القيمة للمســاهمين، وتعزيز 

مكانة الشــركة في المراحل التشــغيلية 
الجديــدة، باإلضافة إلى وضعها على 
المســار الصحيح نحو تحقيق النمو.

تهدف االســتراتيجية الجديدة إلى االرتقاء 
بالشــركة وتحسينها، وذلك عن طريق 
توافــق اإلدارة والهيكل التنظيمي مع 

مســؤولية الربح والخسارة، وإدارة أصول 
مماثلة لتحقيق إيرادات تشــغيلية، 

وتحقيق كفــاءة التكلفة، فضًلا عن 
صقل اإلمكانات التشــغيلية واإلدارية 
للُمشــغلين والفرق التشغيلية وفق 

هيكل المركزي جديد.

كمــا أننا حققنــا تقدًما ملحوًظا نحو 
تحقيــق هدفنــا المتمثل في أن نصبح 
أكبر شــركة ترفيهية في المنطقة، 

ونحــن فخورون بالتوصل التفاق مع 
شــركة مراس القابضة، مساهمنا 

الرئيســي إلدارة مجموعة مختارة من 
مراكز الترفيه العائلية، وبالتالي إنشــاء 

محفظــة أصــول أكبر تحت مظلة دي 
إكس بــي إنترتينمنتس وتنويع مصادر 
الدخل لدينا. مثلت شــركة مراس أهم 

عامل فــي نجاحنا، ونحن محظوظون 
للغاية بموافقة شــركة مراس على 

حصولنــا لتمويــل بقيمة 1.2 مليار درهم 
على شكل ســندات قابلة للتحويل، 

سُتســهم في مســاعدتنا في رأس المال 
العامــل ومتطلبات خدمة الديون وصولًا 
إلى نقطة التعادل النقدي. ســيتم طرح 
الســندات المقترحة على المساهمين 

في اجتمــاع الجمعية العمومية في 
أبريل 2018.

احتفلنا بافتتاح دبي باركس آند ريزورتس 
في 18 ديسمبر 2016 وواصلنا استكمال 
خدماتنا ووجهاتنا الترفيهية طوال عام 

2017. تم إنجاز المشروع بأكمله عند 
افتتاحنــا أول لعبــة "ذا هانجر جيمز" في 

العالم في 20 أكتوبر 2017. وقد أثر االفتتاح 
التدريجي للوجهة على قدرتنا في المدى 

القصير لجذب السياح الدوليين، هذه 
الشريحة التي نتطلع إلى زيادة أعدادها 

في المستقبل.

إن أحــد أهــم إنجازاتنا خالل العام 2017 
كان إعادة صياغة اســتراتيجية التســعير 

وضمان وجود نموذج أســعار مستقر. 

تهدف االســتراتيجية الجديدة 
إلى االرتقاء بالشــركة 

وتحســينها، وذلك عن طريق 
توافــق اإلدارة والهيكل 

التنظيمي مع مســؤولية 
والخسارة. الربح 
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يتمثل التركيز األساسي 
لدينا في تعزيز خططنا 

لجذب الزوار الدوليين 
من خالل الشراكات 

مع شركات السياحة 
والسفر وشركات الطيران 

وشركات العطالت.
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كمــا ركزنا على تشــجيع المقيمين 
علــى تكرار الزيارة وذلك بتقديم أســعار 
عضويات ســنوية جاذبة، وســعينا لجذب 

الــزوار مــن دول الخليج العربي وذلك 
بتوفير عروض أســعار خاصة لهم، 

باإلضافة إلى مواصلة التوســع في 
أســواق الهند والصين وروســيا والمملكة 

المتحدة. إن الرقم القياســي الذي 
حققنــاه في الربــع الرابع ُيعد أكبر داللة 

علــى نجاح اســتراتيجيتنا وأنها بدأت 
تؤتي ثمارها.

لقد حققنا تقدًما في أســواق دول 
مجلــس التعاون الخليجي بفضل 

اســتراتيجية األســعار الجديدة، كما تلقينا 
ردود أفعــال إيجابيــة من الزوار من كافة 

أنحــاء العالم الراضيــن عن تجربتهم معنا. 
ومــع ذلك، ال يزال أمامنــا الكثير لنفعله 
لمواصلــة البنــاء على هذا النجاح، حيث 

يتمثل التركيز األساســي لدينا في تعزيز 
خططنــا لجــذب الزوار الدوليين من خالل 

الشــراكات مع شركات السياحة والسفر 
وشــركات الطيران وشركات العطالت.

إن وجهــة ترفيهيــة بحجم دبي باركس 
آنــد ريزورتــس لن تتمكن من إحداث ضجة 

كبيــرة بيــن ليلة وضحاها لوال جهود 
حمالت التســويق والدعاية، هذه الجهود 

التــي تتخذ وقًتــا وجهًدا لتحقيق نتائج 
فعالــة. وبالتالــي، فنحن نواصل التركيز 

على تشــجيع الزوار على تكرار تجربتهم 
معنا مما ُيســهم في بناء عالمة تجارية 

قوية والوصــول ألكبر قاعدة جماهيرية.

نظــًرا لطبيعــة الجو في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فإن ســير االعمال 

في الوجهة ســيعتمد على المواسم، 
وسيشــهد اإلقبال ارتفاعا خالل الربع 

األول والربــع الرابــع من كل عام، وهي 
األشــهر ذات الجو المعتدل. أما أشهر 
الصيف، فتشــكل تحديًا لنا. ولكن، 

وبينما تواصل دبي تألقها مســتقطبة 
الســياح الدوليين طوال العام، فإن ذلك 
يزيد من فرص نجاحنا. تتشــابه طبيعة 

عملنــا مع العديــد المتنزهات الترفيهية 
حــول العالــم، فنحن عرضة لعدة عوامل 

خارجــة عــن إرادتنا مثل الركود االقتصادي، 
وتقلبــات العملــة، أو التقلبات الجوية 

مثل هطــول األمطار والعواصف الرملية. 
لذلــك، ينصــب تركيز الفريق اإلداري على 

تقديم أفضــل تجربة للزوار يمكنهم 
الحصول عليها.

هناك عدة أســباب تدعو للتفاؤل. حيث 
يبشــر النجاح الذي حققناه في شــهر 
ديسمبر بمســتقبل إيجابي، بجانب 

ردود األفعــال اإليجابيــة التي نتلقاها من 
العمالء، وجهود فريق اإلدارة النشــط 

من ذوي الخبرة، وتعاون المشــغلين 
العالميين، وزيادة أعداد الســياح، باإلضافة 

إلــى دعــم الهيئات المحلية مثل دائرة 
الســياحة والتسويق التجاري بدبي.

كما ستســاعد أيًضا الجهود المســتمرة 
لمدينــة دبــي لتعزيز مكانتها الرائدة 

كواحدة من أفضل الوجهات الســياحية 
 العـائليـــة في العالـــم في تعـزيـز 

صورتنــا اإليجابيــة في نظر العالم خالل 
السنوات القادمة. 

هناك انتعاش في الســياحة الوافدة من 
روســيا والصين - من أهم األســواق لنا، 

كما أن التحســن المتوقع في الســياحة 
الدوليــة مــن المناطق الجغرافية الجديدة 

ســيكون له تأثير إيجابي على دبي 
باركس آند ريزورتس.

عالوة على ذلك، سُيســهم افتتاح فندق 
ليجوالند®، ومنتزه "ســيكس فالجز 

" - المنتــزه الخامــس المقرر افتتاحه في 
2019، فــي تعزيــز مكانتنا كأكبر وجهة 

ترفيهيــة متكاملة في المنطقة.  
فــي عام 2017 حرصنا على انتقال 

الشــركة من مرحلة تسليم المشروع 
إلى مرحلة العمليات التشــغيلية، 

وســيقدم لنا العام القادم أول صورة 
دقيقــة لإلنجازات التــي يمكننا تحقيقها. 

سنواصل ســعينا نحو االزدهار مثلما 
تســعى مدينتنا دبي. وسنواصل التركيز 

على تحســين عروضنا باســتمرار لضمان 
تقديم تجربة مميزة ال ُتنســى لزوارنا.

وأخيًرا، أود أن أتقدم بالشــكر لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد ال مكتوم 
- نائــب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 

- حاكــم دبي، ولكل من حكومة دبي، 
ودائرة الســياحة والتسويق التجاري بدبي، 

وطيــران اإلمارات، وغيرها من الهيئات 
في دبي، كما أود أن أشــكر مساهمينا 

وموظفينــا على دعمهم المتواصل.

محـمـد المـال
التنفيذي الرئيس 

ستســاعد أيًضــا الجهود المســتمرة لمدينة 
دبــي لتعزيــز مكانتهــا الرائدة كواحدة من 

أفضــل الوجهات الســياحية العـائليـــة في 
العالـــم وفي تعـزيـــز صورتنــا اإليجابية في 

نظــر العالم خالل الســنوات القادمة.

إن الرقم القياســي الــذي حققناه في 
الربــع الرابــع ُيعد أكبــر داللة على نجاح 

اســتراتيجيتنا وأنها بــدأت تؤتي ثمارها.

في عــام 2017 حرصنا على 
انتقال الشــركة من مرحلة 

تســليم المشروع إلى 
مرحلــة العمليات التشــغيلية، 

وســيقدم لنــا العام القادم أول 
صورة دقيقــة لإلنجازات التي 

يمكننــا تحقيقها.
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